






 ةجّردتملا ةءارقلا لحارم

 لبق ام ةلحرم نم انتانبو انئانبأ عم ةيانعب جّردتي لحارم ّتس نم ةءارق جمانرب
 ةلحرما يأ «سداسلا فصلا ةلحرم ىلإ «ةءارقلاب ءدبلا لبق ام ةلحرم يأ «ةسردملا
 اًقاطن يطغت ةّيصصق ريغو ةيصصق بتك ىلع جمانربلا اذه لمتشي . ةنكمتملا ةءارقلا

 كرادملا عيسوتو ةّيساسألا ةءارقلا تاراهم ريوطتل ةمّمصم تاعوضوم نم اًعساو
 ديوعتل طّطخم نمض عقي جمانربلا اذه يف ةّيساسألا تادرفملا راركت نإ ! .فراعملاو

 مّدقن لحارملا نم ةلحرم لك يف .نهذلا يف ىنعملا خيسرتو ٌحيحصلا ّقطنلا لفطلا
 ةطيسب تارابع نم ؛ةلحرم دعب ةلحرم ؛جّردتت تامولعمو تاياكح انتانبو انئانبأل

 ةيمانتم بيكارتو تادرفم ىلإ ءلفطلا نهذ ىلإ ةبيرق تاعوضومو ةّيساسأ تادرفمو
 نم هرمألا ةياهن يف .هنّكمتو ديرجتلا ةّوقو ةّينهذلا ةراهملا هيف ىّمنت تاعوضومو
 اذه بتك .اهبيلاسأو اهتادرفمو ةّيبرعلا ةغللا يف ةفلتخملا بيكارتلا عاونأب مّكحتلا
 ّدِإ .ريكفتلا ىلع ثعبتو لايخلا ريثتست يتلا ةقّوشملا ةجيهبلا موسرلاب ةلفاح جمانربلا

 : ازنملا ةعلاطملا ةعتمل ٌيلاثمو «ةّيئادتبالاو ةّيديهمتلا فوفصلل ٌيلاثم جمانرب
 ةّلقتسملا ةءارقلاب ءدبلا . 7" (يئاثلاو لّوألا)ةءارقلاب ءدبلا . 7 1061 811) ةءارقلا لبقام ١
 (سماخلاو عبارلا)رْسُيب ةءارقلا .5 (عبارلاو ثلاثلا) ةّلقتسملا ةءارقلا . 4 (ثلاثلاو يناثلا)
 .(سداسلاو سماخلا) ةنّكمتملا ةءارقلا .”
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 ىف ةاحيَحلا
 تاتَباحغلا

 نوئشان نانشبل بكم ف رثفَّتلاَو ةميرشلا رشاد : دادعإ
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 + ِتاتاََّتلاو ٍراجْشَأْلا نم ٌديثكلا هيف ٌناكَم ٌةباغلا
 .باشْعألاو
 رويطلاوياناوكلا مهدي عاولا ةياعلا يف شيعت

 علا





 .ةديدَع ٌعاوُنَأ ملاعلا يف ٍتاباغلا ّنم



 لاغدأ

 نو كي :2 +5
 ةقّرَفَتُم راجشأ ضْر











 لكأت ةباغلا ف تاناويحلا ُضْعَب

 :اًباشْعَأ
 ا

 تا كا تاناوسلا حت

 تابت قارزأ لكأت تاناويحلا نضع

 0 م

 درا





 ةباغلا يف رويطلاو ٍتاناوّيَحلا ُضْعَب
 !تلاتاتلاو يناجْشألا يف, شيعت





  0 4ر راو تأ ركلا اظن ١
 0 0 د 5 4





 || )ا ٍتاناكلا عاوُنأ كِل ادَج 6 ةباغلا

 و
 ءاَضيأ ركل عفان اهنإ





0 

 >تانانلا ىلع ضدي ناسنإلا

 تاناويحلا ٌلْمَيو ناجشألا ْحَطَقَي ناسنإلا

 .ٌرويطلاو









 يف ٌراجْشَألاو ِتاناََّنلا ذه َتْيَأَر له
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 ِرّوُص يف ٍِتاقولْخَلا هذه َتْيَأَر له

 ؟باتكلا
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 ننال

1١1 

1١6 

5 

 ا



 ٍِتاهّمألاو ِءابآلاَو نيمّلعُملا ىلإ ةمِلَك
 ةقّثلا لافطألا َحَتمَتل ةمّمصُم ةجّردُم ةعّلاطُم ٍبْتُك «أرقأ انأ» ةلسلس
 .ةءارقلل ةحجان ةيادب مهل ٌرّقوتو

 صعب نوفّلأي اوراص نيذلا لافطألا ُبسانُي :ثِلاّلا ىوتسُملا

 .ةريصق اُلَمْج اوأرقي نأ ىلع نيرِداق اوراصو ةطيسبلا تامِلَكلا

 َدِعاستل رّركتت تارابع ىلع يوتحت ىوتسُملا اذه يف ةلمج لك
 موسُر ةحفص ّلك يفو .رسُيلا نم ديزّمب اوأرقي نأ يف لافطألا

 هتءارق ىلع عّجْشُتو ضنا مُهَق يف دعاسُت ةقّوْشُمو ةلّصفُم

 .هب عاتمتسالاو

 باتكلا اذه
 تاباغلا ًٌعاونأ ناضعَت باتكلا امهب حّتتمُي ناتَّللا ناتحفّصلا ٠

 تاناويحلا عاونأ ُضِرعَت ةقحاللا تاحفّصلاو .ةفلتخُمل

 .تاباغلا يف ةفلتخُمل

 نأ يف ئدنبملا ئراقلا َدِعاستل رّركتت ةرابعب ةحفص لك أدبت ٠
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 : .ةقثب ةءارقلا يف َعّرْشَي

 ام لوح ئراقلا عم ثّدحتلل 14-19 َنيّتحْفَّصلا اومدختسإ ٠

 .باتكلا نم همّلعت

 يف انتدعاسُمل دّرسَملا مدختسُن .طيسب دّرسَم باتكلا رخآ يف

 .انّمُهَي يذلا عوضوملا ةحفص داجيإ
 .عيجشتتلاو ةدعاسُملا نم ريثك ىلإ نوجاتحي نوئدتبملا ءاّرقلا
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 مم ملا
 «ةدعاسُملا نم ءيشب «نورودقُي لافطأل وه

 .ةطيسب ةريصق لَمُج ةءارق ىلع

 .ةفولأمو ةقّشم عيضاوم
 .ةلادو ةحضاو رّوص تامِلُك ٠
 .ةرّركتُم ةطيسب لَمُج ٠

 .ّصنلل ةحّضومو ةعيدب موسُر *

 رّوص تاملك
 ةلادو ةّيساسأ لمُج

 ةريبك فورُخ
 ةحضاو ةعيدب موسُر
 ةحراش

 ها
 || ؤ ةجّر هيلا ةءارقلا لحارم
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